ROMÂNIA
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare

HOTĂRÂREA NR.1/2008
privind aprobarea „Informării asupra eficienţei serviciului poliţienesc
şi a nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii prin prisma încadrării
în limitele indicatorilor minimali de performanţă pe anul 2007”

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare, întrunită în şedinţa din 20.02.2007;
Având în vedere prevederile art. 15, alin (2), lit. b) din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2002;
În conformitate cu prevederile art. 12, lit. c) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2002;
În baza art. 19, alin. (3) din Legea privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române
nr. 218/2002 cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1: Se aprobă „Informarea asupra eficienţei serviciului poliţienesc şi a nivelului de asigurare
a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii prin prisma încadrării în limitele indicatorilor minimali de
performanţă pe anul 2007” prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Secretariatul Executiv al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Satu Mare, va
comunica prezenta Hotărâre, Consiliului Judeţean Satu Mare.

PREŞEDINTE,
ing. Ioan Rus

Satu Mare, la 20.02.2007

ROMÂNIA
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare

HOTĂRÂREA nr.2/2008
privind aprobarea PLANULUI STRATEGIC pentru anul 2008 al
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Satu Mare

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, întrunită în şedinţa ordinară din data de 20.02.2008;
Având în vedere dispoziţiile art.18 lit.a) din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române, art.14 alin.(2) lit.a) şi Capitolul IV din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002,
Având în vedere adresa nr.1062/17.01.2008 a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu
Mare privind stabilirea obiectivelor, priorităţilor şi indicatorilor de performanţă minimali pentru serviciul
poliţienesc pe anul 2008,
În temeiul art.19 alin.(3) din Legea nr.218/2002 şi al art.18 alin.(1) din Regulamentul aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002,

HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă Planul strategic pentru anul 2008 al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
Satu Mare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Planul strategic pentru anul 2008 are caracter de recomandare pentru Inspectoratul de
Poliţie Judeţean Satu Mare, cuprinzând principalele obiective ce trebuie îndeplinite de această
instituţie şi indicatorii de performanţă minimali.
Art.3. Preşedintele Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică va prezenta Planul strategic pentru
anul 2008 în prima şedinţă a Consiliului Judeţean Satu Mare.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului Judeţean Satu Mare şi Inspectoratului de
Poliţie al Judeţului Satu Mare.

PREŞEDINTE,
ing. Ioan Rus

Satu Mare la 20.02.2008

ROMÂNIA
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare

HOTĂRÂREA NR.3/2008
privind participarea A.T.O.P. Satu Mare, ca membru,
la A.N.A.T.O.P.
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare, întrunită în şedinţa din 20
februarie 2008,
În temeiul art.17 şi art.20 al Legii nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea
Poliţiei Române,
În conformitate cu prevederile art.12 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002,
În baza acordului unanim al membrilor ATOP Satu Mare, consemnat în Procesul
Verbal al şedinţei din 31.07.2007, de înfiinţare a unei Asociaţii a ATOP-urilor la nivel naţional,
cu personalitate juridică,
Având în vedere prevederile art.34 „Cotizaţia anuală a membrilor este de 2.000 RON
şi se plăteşte din bugetele consiliilor judeţene” al Statutului Asociaţiei Naţionale a Autorităţilor
Teritoriale de Ordine Publică „ANATOP”,
Ţinând cont de prevederile Actului Constitutiv al Asociaţiei Autorităţilor Teritoriale de
Ordine Publică „ANATOP”,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 Se aprobă participarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Satu Mare, ca
membru, la Asociaţia Naţională a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică „ANATOP”.
Art. 2 Se propune alocarea, din bugetul Consiliului Judeţean Satu Mare, a sumei de
2.000 RON, reprezentând contravaloarea cotizaţiei anuale de participare.
Art. 3 Secretariatul Executiv al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Satu Mare va
comunica prezenta Hotărâre, Consiliului Judeţean Satu Mare.

PREŞEDINTE,
ing. Rus Ioan

Satu Mare, la 20.02.2008

ROMÂNIA
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare

HOTĂRÂREA NR.4/2008
privind recomandarea de înfiinţare, la nivel judeţean, a unui centru de tip rezidenţial
destinat minorilor care comit fapte penale şi nu răspund penal
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare, întrunită în şedinţa din 20
februarie 2008,
În temeiul art.18 lit.e) al Legii nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei
Române,
În conformitate cu prevederile art.16, alin.(2), lit.d) din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.787/2002,
Având în vedere dezbaterile privind posibile măsuri ce se impun a fi luate împotriva
minorilor care comit fapte penale pe raza judeţului şi nu răspund penal, consemnate în
procesul verbal al şedinţelor din 16.08.2007, 24.09.2007, 30.10.2007 şi 31.01.2008,
În baza prevederilor Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului, art.105, alin.(2) şi art.112 şi a prevederilor art.2, lit.c) pct.9) din Hotărârea
Guvernului nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi
funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului,
Ţinând cont de obiectivele stabilite în art.4, alin.(1) din Hotărârea Guvernului
nr.1439/2004 privind serviciile specializate destinate copilului care a săvârşit o faptă penală
şi nu răspunde penal precum şi de Regulamentul - Cadru de organizare şi funcţionare a
serviciilor de tip rezidenţial - Anexa 1 (art.2, alin.(1), lit.a) şi art.2 alin.(2)) din Hotărârea
Guvernului nr.1438/2004,

HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Se recomandă înfiinţarea unui centru de tip rezidenţial, la nivel judeţean,
destinat minorilor care comit fapte penale şi nu răspund penal, organizat în structura Direcţiei
Generale Judeţene de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu Mare.
Art. 2 Se solicită sprijinul Consiliului Judeţean Satu Mare în înfiinţarea, cofinanţarea
centrului de tip rezidenţial destinat minorilor care comit fapte penale şi nu răspund penal.
Art. 3 Secretariatul Executiv al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Satu Mare va
comunica prezenta Hotărâre Consiliului Judeţean Satu Mare şi Direcţiei Generale Judeţene
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu Mare.

PREŞEDINTE,
ing. Rus Ioan

Satu Mare, la 20.02.2008

ROMÂNIA
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare

HOTĂRÂREA nr.5/2008
cuprinzând recomandarea A.T.O.P privind includerea în bugetul rectificat al
Consiliului Judeţean Satu Mare pentru anul 2008, a unor sume pentru susţinerea
Programului de prevenire şi diminuare a fenomenului cerşetoriei
desfăşurat de Poliţia de Proximitate
din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu Mare
În baza materialelor prezentate şi propunerilor făcute de către membrii
desemnaţi ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, în cadrul şedinţei ce a avut loc
în data de 10.03.2008;
Având în vedere adresa nr.51428/09.05.2008 a Inspectoratului de Poliţie al
Judeţului Satu Mare-Poliţia de Proximitate,
În conformitate cu art.13 alin.3 şi art.14 alin.2) lit.f) din H.G. nr.787/2002
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al autorităţii teritoriale
de ordine publică;
În temeiul dispoziţiilor art.19 alin.3 din Legea nr.218/2002, privind organizarea
şi funcţionarea Poliţiei Române;

HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Se recomandă, includerea în bugetul rectificat al Consiliului Judeţean
Satu Mare pentru anul 2008, a sumei de 2500 RON, necesară realizării de materiale
publicitare, în sprijinul Programului de prevenire şi diminuare a fenomenului
cerşetoriei, desfăşurat de Poliţia de Proximitate, conform solicitărilor cuprinse în
anexa care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.
Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Judeţean Satu Mare,
Inspectoratului Judeţean de Poliţie Satu Mare şi va fi adusă la cunoştinţa celor
interesaţi prin grija secretariatului executiv al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
Satu Mare.

PREŞEDINTE,
ing. Ioan Rus

Satu Mare, la 30.05.2008

ANEXĂ
la Hotărârea nr.5/2008 cuprinzând recomandarea A.T.O.P privind
includerea în bugetul rectificat al Consiliului Judeţean Satu Mare pentru anul 2008,
a unor sume pentru susţinerea Programului de prevenire şi diminuare a fenomenului
cerşetoriei, desfăşurat de Poliţia de Proximitate din cadrul Inspectoratului de Poliţie al
Judeţului Satu Mare

Nr.
crt.
0.
1.
2.

Activitatea pentru care se solicită
finanţare
1.
Editare 300 buc.policromie afişe format A3
Editare 3000 buc.policromie pliante format A4

Valoarea estimativă
solicitată
(RON)
2.
900
1600

Anexa s-a întocmit în baza solicitărilor Inspectoratului Judeţean de Poliţie Satu
Mare – Poliţia de Proximitate, cuprinse în adresa nr.51428/09.05.2008 către
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare.

ROMÂNIA
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare

HOTĂRÂREA nr.7/2008
cuprinzând recomandarea A.T.O.P privind amplasarea de camere de supraveghere
a traficului rutier şi măsurare a vitezei autovehiculelor, în zone cu risc de victimizare a
populaţiei, de către primăriile al căror teritoriu este traversat de drumuri naţionale

În baza informaţiilor privind desfăşurarea traficului rutier pe raza judeţului în
primele 3 luni ale anului 2008, prezentate de I.P.J.S.M. în şedinţa Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică din 30.04.2008 precum şi a sesizării Comisarului Şef
al I.P.J. Satu Mare, dr. Tăut Ioan Liviu, cu privire la creşterea riscului victimizării
populaţiei pe raza judeţului;
În conformitate cu art.2, art.14 alin.2) lit.f) art.15 alin.2) lit.d) din H.G.
nr.787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
autorităţii teritoriale de ordine publică;
În temeiul dispoziţiilor art.19 alin.3 din Legea nr.218/2002, privind organizarea
şi funcţionarea Poliţiei Române;

HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Se recomandă primăriilor, al căror teritoriu este traversat de drumuri
naţionale, amplasarea de camere de supraveghere a traficului rutier şi măsurare a
vitezei autovehiculelor, în zone cu risc de victimizare a populaţiei.
Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Judeţean Satu Mare,
Inspectoratului de Poliţie a Judeţului Satu Mare şi va fi adusă la cunoştinţa celor
interesaţi prin grija secretariatului executiv al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
Satu Mare.

PREŞEDINTE,
ing. Ioan Rus

Satu Mare, la 30.05.2008

ROMÂNIA
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare

HOTĂRÂREA nr.8/2008
cuprinzând recomandarea A.T.O.P privind acordarea ,de către Primăria Tăşnad, a
sprijinului financiar necesar pentru finalizarea lucrărilor de introducere a gazului
metan la sediul Poliţiei oraşului Tăşnad

În baza materialelor prezentate şi propunerilor făcute de către membrii
desemnaţi ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, în cadrul şedinţei ce a avut loc
în data de 29.12.2008;
Având în vedere adresa nr.2901/31.10.2008 a Inspectoratului de Poliţie al
Judeţului Satu Mare,
În conformitate cu art.13 alin.3 şi art.14 alin.2) lit.f) din H.G. nr.787/2002
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al autorităţii teritoriale
de ordine publică;
În temeiul dispoziţiilor art.19 alin.3 din Legea nr.218/2002, privind organizarea
şi funcţionarea Poliţiei Române;

HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Se recomandă, acordarea, din fondurile Primăriei oraşului Tăşnad, a
unui sprijin financiar de 10.000 lei necesar finalizării lucrărilor de introducere a
gazului metan la sediul Poliţiei oarşului Tăşnad.
Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Primăriei oraşului Tăşnad,
Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu Mare şi va fi adusă la cunoştinţa celor
interesaţi prin grija secretariatului executiv al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
Satu Mare.

PREŞEDINTE,

Satu Mare, la 29.12.2008

ROMÂNIA
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Satu Mare

HOTĂRÂREA nr.9/2008
cuprinzând recomandarea A.T.O.P privind acordarea ,de către Primăria comunei
Cămin, a sprijinului financiar necesar pentru finalizarea lucrărilor de introducere a
gazului metan la sediul postului de poliţie comunal

În baza materialelor prezentate şi propunerilor făcute de către membrii
desemnaţi ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, în cadrul şedinţei ce a avut loc
în data de 29.12.2008;
Având în vedere adresa nr.2901/31.10.2008 a Inspectoratului de Poliţie al
Judeţului Satu Mare,
În conformitate cu art.13 alin.3 şi art.14 alin.2) lit.f) din H.G. nr.787/2002
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al autorităţii teritoriale
de ordine publică;
În temeiul dispoziţiilor art.19 alin.3 din Legea nr.218/2002, privind organizarea
şi funcţionarea Poliţiei Române;

HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Se recomandă, acordarea, din fondurile Primăriei comunei Cămin, a
unui sprijin financiar de 2.000 lei necesar finalizării lucrărilor de introducere a gazului
metan la sediul postului de poliţie comunal.
Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Primăriei comunei Cămin,
Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu Mare şi va fi adusă la cunoştinţa celor
interesaţi prin grija secretariatului executiv al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
Satu Mare.

PREŞEDINTE,

Satu Mare, la 29.12.2008

